
ČEŠTINA JE HRA

probouzet se       sněženky            pěstovat                narcisy                 jehně             půst
       vyšlehat pomlázkou           hyacinty           sladkosti          dělat si legraci      oheň
čarodějnice           rozkvetlý                       báseň              průvod                       válka

slovní zásoba

1. Přiřaďte slova a fráze k obrázkům.

____________________1. 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________

5. ____________________ 6. ____________________ 7. ____________________ 8. ____________________

9. ____________________ 10. ___________________ 11. ___________________ 12. ___________________

13. ___________________ 14. ___________________ 15. ___________________ 16. ___________________

Klikněte nebo 
naskenujte QR kód 

Jaro

https://quizlet.com/_b9f7vj?x=1qqt&i=2w0ui2


ČEŠTINA JE HRA

2. Odpovězte na otázky.

otázkyJaro

Na co myslíte, když se řekne "jaro"?
 Děláte na jaře nějaké speciální aktivity? Jaké?
 Jaké oblečení nosíte na jaře?
 Co máte na jaře nejraději?
 Co máte na jaře nejmíň rádi?
 Je jaro stejné ve všech zemích na světě?
 Děláte doma jarní úklid? Proč ano / ne?
 Jak vypadá příroda na jaře?
 Jaké jsou jarní měsíce v ČR? A ve vaší zemi?
 Pěstujete nějaké rostliny? Proč ano / ne? Jaké?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. Víte, jaké svátky slavíme v ČR na jaře?
12. Znáte někoho, kdo slaví na jaře narozeniny? 

3. Přečtěte si text (na další straně) a rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá
nebo ne.

 Jaro začíná 21. června. 
 Na jaře lidé rádi uklízí.
 Masopust trvá 40 dnů.
 Velikonoce jsou křesťanský svátek.
 Měsíc květen se taky jmenuje Apríl.
 Na konci dubna pálíme čarodějnice.
 8. května chodí lidé na Petřín.
 O prvním květnu existuje báseň Máj.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 ANO / NE
 ANO / NE
 ANO / NE
 ANO / NE
 ANO / NE
 ANO / NE
 ANO / NE
 ANO / NE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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          Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku, tráva je zelenější, dny jsou delší a
na loukách můžeme vidět první barevné květiny. Konečně přichází jaro! Astronomické
jaro začíná 20. března, kdy je podle pozice Slunce stejně dlouhý den i noc. Tento den se
jmenuje jarní rovnodennost. Konec jara přichází 21. června. První známky jara jsou
krásné bílé květiny, které kvetou ještě pod sněhem. Podle toho se jmenujou sněženky. 
 
            Jaro lidi často cítí jako nový začátek, proto je typické dělat na jaře velký jarní úklid.
Lidé doma myjou okna, uklízí zahradu a připravujou všechno, co potřebujou, na
pěstování nových rostlin. Na stolech ve vázách můžeme vidět krásné barevné tulipány,
žluté narcisy nebo voňavé hyacinty. Mezi symboly jara patří malá zvířata, která se na jaře
narodí – zajíci, kuřata a jehňata.
 
             Jestli vaše děti chodí do školy nebo do školky, určitě víte, že jaro je taky období
karnevalů. Tato tradice vychází z tzv. Masopustu, to je svátek, který oslavuje jídlo a
dobrou náladu. Po Masopustu totiž přijde půst (čas, kdy věřící lidé drží 40 dnů dietu bez
masa). Během třídenního Masopustu, kdy lidé jedí a dělají velké oslavy, můžete vidět taky
typický masopustní karneval, to je průvod v maskách a s hudbou. Průvody v regionu
Hlinecko jsou zapsané na seznamu UNESCO. 
 
            Další jarní svátek jsou Velikonoce. Je to svátek, kdy křesťané myslí na smrt Ježíše
Krista a oslavují to, že vstal z mrtvých. Podle české (ale ne křesťanské) tradice chodí na
Velikonoční pondělí muži za ženami, aby je vyšlehali pomlázkou. Díky tomu, budou ženy
další rok zdravé a budou mít děti. Ženy jim za to dají barevná nebo čokoládová vajíčka,
sladkosti nebo alkohol. 
 
             Měsíc duben se také neoficiálně jmenuje Apríl. 1. dubna je den, kdy si lidé z
ostatních dělají legraci. V novinách můžete číst tzv. divoké kachny (nereálné zprávy) a
server Mapy.cz každý rok přijde s novou zábavnou verzí mapy České republiky. Poslední
den v dubnu děláme ohně a v nich pálíme čarodějnice. Podobné tradice mají i ve
Skandinávii a známe je také jako keltský svátek Beltaine. V Česku jsou čarodějnice oslava
hlavně pro děti, které si dělají kostýmy a chodí na festivaly, kde mohou hrát různé hry. 
 
            1. května slavíme dva svátky, první z nich je Svátek lásky a druhý je Svátek práce.
Ten den máme volno v práci a ve škole, takže lidé chodí na procházky a tráví čas venku.
Tradičně chodíme na pražský Petřín, který je v květnu plný krásných rozkvetlých stromů.
Zamilované páry se pod rozkvetlými stromy líbají. O prvním květnu a nešťastné lásce
můžete číst starou českou báseň Máj, kterou napsal Karel Hynek Mácha. Jeho socha je
na Petříně. Poslední oficiální jarní státní svátek v Česku je 8. května. Ten den slavíme
konec druhé světové války.

textJaro

Pro poslech 
naskenujte QR kód 
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          Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku, tráva je zelenější, dny jsou delší a na
loukách můžeme vidět první barevné (1) __________________. Konečně přichází jaro!
Astronomické jaro začíná 20. (2) __________________, kdy je podle pozice Slunce stejně dlouhý
den i noc. Tento den se jmenuje jarní rovnodennost. Konec jara přichází 21. června. První
známky jara jsou krásné bílé květiny, které kvetou ještě pod sněhem. Podle toho se
jmenujou sněženky. 
 
            Jaro lidi často cítí jako nový (3) ___________________, proto je typické dělat na jaře velký
jarní úklid. Lidé doma myjou okna, uklízí zahradu a připravujou všechno, co potřebujou, na
pěstování nových rostlin. Na stolech ve vázách můžeme vidět krásné (4) ________________
tulipány, žluté narcisy nebo voňavé hyacinty. Mezi symboly jara patří malá zvířata, která se na
jaře narodí – zajíci, kuřata a jehňata.
 
             Jestli vaše děti chodí do školy nebo do školky, určitě víte, že jaro je taky období
karnevalů. Tato (5) ____________________ vychází z tzv. Masopustu, to je svátek, který oslavuje
jídlo a dobrou náladu. Po Masopustu totiž přijde půst (čas, kdy věřící lidé drží 40 dnů dietu
bez masa). Během třídenního Masopustu, kdy lidé (6) ____________________ a dělají velké oslavy,
můžete vidět taky typický masopustní karneval, to je průvod v maskách a s hudbou. Průvody
v regionu Hlinecko jsou zapsané na seznamu UNESCO. 
 
            Další jarní (7) _________________ jsou Velikonoce. Je to svátek, kdy křesťané myslí na smrt
Ježíše Krista a oslavují to, že vstal z mrtvých. Podle české (ale ne křesťanské) tradice chodí na
Velikonoční (8) _________________ muži za ženami, aby je vyšlehali pomlázkou. Díky tomu,
budou ženy další rok zdravé a budou mít děti. Ženy jim za to dají barevná nebo čokoládová
vajíčka, sladkosti nebo alkohol. 
 
             Měsíc duben se také neoficiálně (9) ___________________ Apríl. 1. dubna je den, kdy si
lidé z ostatních dělají legraci. V novinách můžete číst tzv. divoké kachny (nereálné zprávy) a
server Mapy.cz každý rok přijde s novou zábavnou verzí mapy České republiky. Poslední den
v dubnu děláme ohně a v nich pálíme čarodějnice. Podobné tradice mají i ve Skandinávii a
známe je také jako keltský svátek Beltaine. V Česku jsou čarodějnice oslava hlavně pro děti,
které si dělají (10) ________________ a chodí na festivaly, kde mohou hrát různé hry. 
 
            1. května slavíme dva svátky, první z nich je Svátek (11) ________________ a druhý je
Svátek práce. Ten den máme volno v práci a ve škole, takže lidé chodí na procházky a tráví
čas venku. Tradičně chodíme na pražský Petřín, který je v květnu plný krásných rozkvetlých
stromů. Zamilované páry se pod rozkvetlými stromy líbají. O prvním květnu a nešťastné lásce
můžete číst starou českou báseň Máj, kterou napsal Karel Hynek Mácha. Jeho socha je na
Petříně. Poslední oficiální jarní státní svátek v Česku je 8. května. Ten den slavíme konec
(12)________________ světové války.

poslechJaro

Pro poslech 
naskenujte QR kód 

4. Poslouchejte text a doplňte vynechaná slova / fráze.
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cvičeníJaro

5. Spojte fráze z textu.

 pálit
 dělat si 
 pěstovat
 jarní
 mýt
 divoká
 slavit
 líbat se
 trávit čas
 druhá světová
 držet
 vyšlehat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

A. půst
B. úklid
C. čarodějnice
D. pomlázkou
E. pod rozkvetlým stromem
F. legraci
G. kachna
H. svátek
CH. válka
I. rostliny
K. venku
L. okna

6. Napište krátký text o tom, proč (ne)máte rádi jaro.

7. Zopakujte si formy lokálu plurálu. Doplňte je do vět.

 Na __________________________ (louka) můžeme vidět první barevné květiny.
 Ve ___________________________ (váza) máme červené tulipány.
 Na _________________________ (stůl) jsou krásné velikonoční dekorace.
 Lidé uklízí ve svých _______________________ (dům).
 Pěstujete rostliny na ________________________ (zahrada)?
 Ve ______________________ (škola) děláme karnevaly.
 O ____________________________ (Velikonoce) šlehají muži ženy pomlázkami.
 Mluvíme o jarních _________________________ (symbol).
 Na jaře jsou na _________________________ (strom) krásné barevné květy.
 Co víte o jarních __________________________ (svátek)?
 Masky nosíme na __________________________ (karneval).
 V dubnu si povídáme o ________________________ (čarodějnice).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

8. Dokončete věty. Používejte lokál plurálu. Například: Zvířata žijou... na
zahradách, na statcích...

 Tulipány můžeme vidět...
 Rádi trávíme čas...
 Masky nosíme... 
 Hudbu posloucháme...
 Dobré jídlo můžeme jíst...

1.
2.
3.
4.
5.

Lok. pl.
Mask. - palatalizace!

svátek - svátcích
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9. Vysvětlete partnerovi slovo na kartičce, on(a) musí hádat, jaké slovo to
je. Další slova na kartě jsou tabu - nesmíte je použít! 

jaro

roční období

zima

březen

květina

krásný

strom

dávat / dát

uklízet

dům

luxovat

čistý

kuře

slepice

zvíře

vejce

karneval

Brazílie

maska

kostým

maska

kostým

karneval

obličej

Velikonoce

Vánoce

svátek

jaro

vajíčko

kuře

omeleta

slepice

horký

hořet

hasiči

slavit

volno

pracovat

květina

les

park

pusa

milovat

mít rád

oheň svátek strom

hraJaro

líbat se
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10. Přečtěte si informace o známé české zpěvačce a poslouchejte píseň.

aktivityJaro

            Lucie Bílá je jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček. V roce 1992  vyšla její
píseň Láska je láska. Je to adaptace písně amerického zpěváka Prince Alphabet St..
            Píseň Láska je láska je jednou z nejznámějších písní zpěvačky Bílé. Ve videoklipu
můžeme vidět dvě mladé studentky, které se dívají na to, co dělají zamilovaní lidé na
pražském Petříně. V roce 1992 byl klip vyhlášen jako nejlepší klip roku. Nějakou dobu ale
nesměl být v televizi, protože byl neetický a perverzní.

Zdroj: idnes.cz, foto: Josef Adlt

11. Klip k písni Láska je láska i s textem najdete zde:

Klikněte nebo 
naskenute QR kód 

12. Prohlédněte si aprílovou interaktivní mapu. 
Podívejte se na veselé popisy důležitých českých míst.

Klikněte nebo 
naskenute QR kód 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/bila-lucie/laska-je-laska-4262
https://mapy.cz/cesko?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8
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klíčJaro

probouzet se - 6      sněženky - 2          pěstovat - 7               narcisy  - 9               jehně - 11            půst - 5
       vyšlehat pomlázkou - 10          hyacinty  - 12         sladkosti  - 4        dělat si legraci - 1     oheň - 14
čarodějnice  - 13         rozkvetlý - 16                      báseň - 15             průvod  - 8                     válka - 3

1. Přiřaďte slova a fráze k obrázkům.

3. Přečtěte si text (na další straně) a rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá nebo ne.

 Jaro začíná 21. června. - NE
 Na jaře lidé rádi uklízí. - ANO
 Masopust trvá 40 dnů. - NE
 Velikonoce jsou křesťanský svátek. - ANO
 Měsíc květen se taky jmenuje Apríl. - NE
 Na konci dubna pálíme čarodějnice. - ANO
 8. května chodí lidé na Petřín. - NE
 O prvním květnu existuje báseň Máj. - ANO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5. Spojte fráze z textu.

 C              2. F              3. I              4. B                  5. L                6. G                 7. H                8. E                  9. K1.
10. CH            11. A           12. D

7. Zopakujte si formy lokálu plurálu. Doplňte je do vět.
 Na loukách můžeme vidět první barevné květiny.
 Ve vázách máme červené tulipány.
 Na stolech jsou krásné velikonoční dekorace.
 Lidé uklízí ve svých  domech.
 Pěstujete rostliny na zahradách?
 Ve školách děláme karnevaly.
 O Velikonocích šlehají muži ženy pomlázkami.
 Mluvíme o jarních symbolech.
 Na jaře jsou na stromech krásné barevné květy.
 Co víte o jarních svátcích?
 Masky nosíme na karnevalech.
 V dubnu si povídáme o čarodějnicích.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.


